
Informacja do punktu 2 porządku obrad Komisji Budżetu w dniu w dniu 26 marca 2015 r. ppkt. c) 
Wydatki związane z utrzymaniem RJP 
 
 
Wydział Administracyjny 
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 424/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31.12.2013 r. z późn. zm. 
w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 
pracy Urzędu Miasta Katowice Wydział Administracyjny prowadzi obsługę jednostek pomocniczych poprzez 
zawieranie umów najmu na lokale będące siedzibą organów jednostek oraz finansowanie działalności 
administracyjno-biurowej.  
 
W roku 2014 na potrzeby jednostek wynajmowane były odpłatnie następujące lokale: 
- RJP nr 6 Katowice-Panewniki/ul. Franciszkańska 25 
- RJP nr 8 Katowice-Osiedle Witosa/ul. Kwiatkowskiego 8 
- RJP nr 11 Wełnowiec-Józefowiec/ul. Józefowska 100 
- RJP nr 13 Katowice-Bogucice/ul. Markiefki 44a 
- RJP nr 15 Katowice-Szopienice/ul. Wiosny Ludów 24 
- RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec/ul. Zamkowa 45  
- RJP nr 18 Katowice-Murcki /ul. Mruczka 5 
- RJP nr 22 Katowice-Podlesie/ul. Uniczowska 36 
 
Bez opłat oraz umów najmu użytkowane były lokale na potrzeby następujących jednostek: 
- RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec /siedziba w MDK/ 
- RJP nr 20 Zarzecze/siedziba w MDK/ 
- RJP nr 21 Kostuchna/siedziba w MDK/ 
- RJP nr 18 Murcki/siedziba w MDK/ 
 
W 2014 roku w budżecie Wydziału Administracyjnego zabezpieczone zostały środki finansowe na wydatki 
związane z utrzymaniem siedzib rad oraz obsługę administracyjno-biurową jednostek w wysokości 138.700 
złotych. Wydatki na obsługę jednostek zostały zaplanowane w budżecie Wydziału Administracyjnego w Dz. 750 
„Administracja publiczna”, Rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.                
Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiło: 
 
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 
Na planowaną kwotę 22.500,- zł wydatkowano 15.217,18 zł, co stanowiło 67,63 % planu rocznego w tym 
paragrafie.   
Wydatki dotyczyły m.in. zakupu: legitymacji Radnych, materiałów i drobnego sprzętu biurowego, kalendarzy,  
kwiatów, pieczątek. 
Ponadto w ramach § 4210 dokonywane były wydatki z rezerwy budżetowej Miasta na potrzeby organizacji 
uroczystości i spotkań własnych jednostek:  

 RJP nr 6 - środki zostały wydatkowane na zakup art. spożywczych, kwiatów i zniczy oraz nagród i dyplomów. 

 RJP nr 13 - środki wydatkowano na zakup art. spożywczych, kwiatów, zniczy, nagród i dyplomów.  

 RJP nr 16 – środki wydatkowano na zakup art. spożywczych, kwiatów, wiązanek i zniczy, nagród i dyplomów. 
 
§ 4260 - Zakup energii  
Na planowaną kwotę 57.000,- zł wydatkowano 35.910,-zł, co stanowiło 63 % planu rocznego w tym paragrafie. 
Środki zostały przeznaczone na wydatki z tytułu zakupu mediów tj. energia cieplna, elektryczna, woda dla lokali 
użytkowanych przez jednostki. 
 
 
§ 4270 – Zakup usług remontowych   
Na planowaną kwotę 21.200,- zł wydatkowano 20.442,80 zł, co stanowiło 96,43% planu rocznego w tym 
paragrafie. Środki zostały przeznaczone na konserwację i użytkowanie windy w lokalu użytkowanym przez RJP 
nr 22. Ponadto wykonano remont lokalu na potrzeby RJP nr 11 (przeprowadzka z lokalu na ul. Józefowskiej 100 
do lokalu na Kotlarza 10a). Koszty remontu w 2014 r. wyniosły 20.000,- zł. 



 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych    
Na planowaną kwotę 17.500,- zł wydatkowano 5.715,14 zł, co stanowiło 32,66 % planu rocznego w tym 
paragrafie. Środki zostały przeznaczone na drobne usługi m.in. oklejenie szyb w jednostce nr 16, zakup 
znaczków pocztowych, usługi komunalne i utrzymanie czystości w lokalach użytkowanych przez jednostki. 
W ramach paragrafu dokonane były również wydatki z rezerwy budżetowej Miasta na druk Biuletynu 
Informacyjnego RJP nr 6. 
 
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
Na planowaną kwotę 5.000,- zł wydatkowano 993,90 zł, co stanowiło 19,88% planu rocznego w tym paragrafie. 
Środki zostały przeznaczone na usługi telekomunikacyjne w lokalach jednostek pomocniczych /telefonia 
stacjonarna/. 
 
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
Na planowaną kwotę 50.000,- zł wydatkowano 47.252,66 zł, co stanowiło 94,51% planu rocznego w tym 
paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w budynkach użytkowanych przez  jednostki 
pomocnicze, zgodnie z zawartymi umowami. 
 
Ogółem na potrzeby jednostek w roku 2014 r. wydatkowano kwotę 125.531,68 zł (w tym 8.323,66 zł z rezerwy 
budżetowej). W roku 2015 zaplanowano na bieżącą obsługę jednostek kwotę 168.200,- zł w tym: 122.200 zł na 
media, 10.000 zł na dokończenie remontu lokalu RJP nr 11 oraz 36.000 zł na obsługę administracyjno-biurową 
wszystkich jednostek (w tym m.in. materiały biurowe, drobne usługi). Środki na utrzymanie siedzib jednostek 
zostały rozdysponowane na rok bieżący w 93%. Podpisanie dodatkowych umów na wynajem lokali, które będą 
stanowić siedziby nowopowstających jednostek wiąże się z koniecznością wystąpienia o dodatkowe środki 
finansowe na ten cel. 
 
W 2015 roku w budżecie Wydziału Administracyjnego zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości  
168 200 złotych.  
 
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 25.000, zł 
 materiały biurowe, papier, tonery (wyposażenie RJP w materiały biurowe 2 x w roku) 
 
§ 4260 - Zakup energii - 50.000, zł 
energia cieplna – 36.594, zł 
energia elektryczna – 9.406, zł 
woda – 4.000, zł 
 
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 10.700, zł 
remonty lokali RJP - 10.000, zł 
konserwacja windy RJP - 700, zł 
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.000, zł 
opłata za odprowadzenie ścieków 4 000 zł 
wywóz nieczystości 4 000 zł 
wykonanie kopii na kserokopiarkach, tablice inf. inne 11 000 zł 
 
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000, zł 
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże -  60.000, zł 
§ 4480 - Podatek od nieruchomości 500, zł 
 
 
 
 
 
 



Biuro Rady Miasta Katowice  
Wydatkuje środki przeznaczone na diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych oraz 
sekretarza zarządu. Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Katowice diety te wynoszą miesięcznie po 1.000 zł na 
działającą jednostkę pomocniczą w której ukonstytuowały się organy (400 zł dla przewodniczącego rady, 400 zł 
dla przewodniczącego zarządu i 200 zł dla sekretarza zarządu). Na dzień sporządzenia niniejszej informacji 
funkcjonuje 11 Rad Jednostek Pomocniczych, więc miesięcznie Biuro Rady Miasta Katowice przeznacza na diety 
kwotę w łącznej wysokości 11.000 zł. 
Koszt wypłaconych diet dla Rad Jednostek Pomocniczych w 2014r wynosił 119.500,63 zł. 
Koszt wypłaconych diet od stycznia do marca 2015r. - 33.000,-zł 
Planowany koszt diet od miesiąca kwietnia do grudnia 2015r. - 135.000,-zł 
 
 
 
Wydział Informatyki  
W bieżącym roku realizuje jedno zadanie związane z RJP (poza rezerwą150.000 zł): B/08/G Dostęp do Internetu 
w jednostkach pomocniczych. Aktualny plan i wykorzystanie środków w tym zadaniu prezentuje się następująco: 
Plan na 01.01.2015 r.: 1 600,00 zł, 
Plan po zmianach na 11.03.2015 r.: 1 600,00 zł, 
Zaangażowanie na 11.03.2015 r.: 200,00 zł, 
Wykonanie 11.03.2015 r.: 0,06 zł, 
Ww. kwoty zostały zaangażowane na umowę na usługi telekomunikacyjne Orange S.A. i wydatkowana na 
opłacenie dostępu do Internetu dla pięciu rad jednostek pomocniczych (RJP Nr 16 Janów-Nikiszowiec, RJP nr 15 
Szopienice- Burowiec -  Wiosny Ludów 24, RJP nr 8 Osiedle Witosa Kwiatkowskiego 8, RJP nr 20 Zarzecze 
Stellera 4, RJP nr 22 Podlesie Uniczowska 36). 
 
 
 
 


